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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1231/2011 af Antalfalvi Béla, ungarsk statsborger, om påstået 
ændring af hans timesharekontrakt

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at der er foretaget store ændringer i den timesharekontrakt, som han 
indgik for at tilbringe en årlig ferie på Tenerife, Spanien. Andrageren anfører, at de 
pågældende ændringer er foretaget i ond tro med henblik på at skade ham. Han anmoder EU 
om at gribe ind, da der allerede findes EU-direktiver, som dækker disse situationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Andragendet er en klage over to virksomheder i timesharebranchen. Andrageren beskylder 
dem for at begå kontraktbrud, navnlig ved at foretage "vilkårlige" forhøjelser af 
vedligeholdelsesgebyrerne og anmode om forskud. Sagens omstændigheder er ikke helt klare, 
ligesom det er uklart, hvad andrageren forventer af EU-institutionerne. 

I 2002 indgik andrageren og hans hustru en kontrakt med Regency Club Tenerife (RCT), som 
har/havde forretningsadresse på Isle of Man, hvorved de erhvervede retten til hvert år at 
tilbringe en uges ferie i en af klubbens lejligheder. Samtidig underskrev andrageren og hans 
kone en ansøgning om medlemskab af Resorts Condominiums International (RCI), et 
timeshareselskab registreret i Det Forenede Kongerige.  RCI administrerede bl.a. andragerens 
anmodninger om bytte, når han ønskede at tilbringe sin uges ferie andetsteds.
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Fra og med det femte år har RCT angiveligt foretaget vilkårlige forhøjelser af sit 
vedligeholdelsesgebyr, så det nu overstiger det oprindelige gebyr med 350 %. Ifølge 
andrageren er disse ændringer ikke blevet meddelt skriftligt som krævet i kontrakten.

Siden 2010 er RCT angiveligt begyndt at anmode om udbetaling af forskud, igen i strid med 
kontrakten, og skal have "snydt" andrageren med en ny kontrakt. Andrageren anfører 
endvidere, at RCT ikke svarer på henvendelser, og at selskabets faktureringsmetoder ikke 
overholder gældende standarder.

Der findes EU-lovgivning om visse aspekter af timesharekontrakter og lignende produkter i 
form af direktiv 2008/122/EF om visse aspekter af timeshareaftaler og lignende produkter, 
som har afløst det foregående direktiv 94/47/EF. Direktiv 2008/122/EF indeholder vigtige 
rettigheder for forbrugerne, navnlig i fasen før og umiddelbart efter kontraktens indgåelse, 
bl.a. i form af informationsmæssige rettigheder og en fortrydelsesfrist på 14 dage, inden for 
hvilken forbrugerne kan opsige aftalen, uden at den erhvervsdrivende kan kræve betaling. 
Ligesom det var tilfældet med direktiv 94/47/EF, har EU-medlemsstaterne gennemført 
direktiv 2008/122/EF i national ret og er ansvarlige for dets anvendelse.

Der findes desuden tværgående EU-bestemmelser, der også finder anvendelse i forhold til 
timesharekontrakter, herunder navnlig direktivet om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (93/13/EØF), som kan være relevant, for eksempel med hensyn til klausuler 
om kontraktændringer, og direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF), der forbyder 
vildledende og aggressiv handelspraksis i forhold til forbrugerne.

De mere generelle aspekter af aftaleretten i vid udstrækning dækket af national lovgivning.

Andrageren retlige stilling vil formentlig bl.a. afhænge af, hvad der er fastsat i hans 
kontrakt(er) samt i den nationale lovgivning, der var gældende for kontrakten på det 
tidspunkt, hvor den blev indgået. Selv hvor der er tale om lovgivningen i et tredjeland, er 
forbrugerne beskyttet af EU's timeshareregler (direktiv 94/47/EF og 2008/122/EF) såfremt 
den pågældende faste ejendom er beliggende i en EU-medlemsstat.

I det omfang EU-lovgivning, som er gennemført i medlemsstaternes nationale ret, finder 
anvendelse, er det imidlertid medlemsstaternes egne domstole og myndigheder, der skal 
administrere den. Kommissionen har ingen håndhævende beføjelser i forhold til de enkelte 
erhvervsdrivende og kan ikke gribe ind i tvister mellem disse og forbrugerne.

Andragendet indeholder ingen indikationer af, at der skulle være tale om mangelfuld 
gennemførelse af EU-lovgivning i en konkret medlemsstat eller mangelfuld anvendelse heraf 
fra de pågældende myndigheders side.  

Kommissionen har derfor ingen mulighed for at gå ind i denne sag.

I det omfang andrageren påberåber sig misligholdelse af kontrakten fra én eller to 
erhvervsdrivendes side, og i det omfang parterne er uenige om deres forpligtelser i henhold til 
en kontrakt, vil sagen i sidste ende skulle afgøres ved en domstol, hvis parterne ikke kan enes 
om en mindelig afgørelse.  
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I det omfang der kan være tale om urimelig handelspraksis, kan andrageren kontakte 
myndighederne i den relevante medlemsstat. 

Konklusioner
Kommissionen kan på denne baggrund kun anbefale, at andrageren søger rådgivning fra en 
forbrugerorganisation, et europæisk forbrugercenter eller en advokat under henvisning til 
sagens særlige omstændigheder og gældende national lovgivning og/eller kontakter 
myndighederne i de relevante medlemsstater. 

De europæiske forbrugercentre er oprettet specifikt med det formål at hjælpe forbrugere med 
problemer i forhold til erhvervsdrivende, som har hjemsted i andre EU-medlemsstater. 
Yderligere information om disse centre og kontaktoplysninger kan findes på:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_da.htm

og specifikt for Ungarn på:

http://www.magyarefk.hu/

E-mail: info@magyarefk.hu

Oplysninger om forbrugerorganisationer kan findes på: 

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

De kompetente myndigheder i Spanien og Ungarn er:

The National Institute for Consumer Protection, Instituto Nacional del Consumo

Adresse: Principe de Vergara 54, E-28006 Madrid
Tlf.: +34 91 822 44 00
Fax: +34 91 435 94 12
Websted: http://www.consumo-inc.es

Dirección General de Consumo – Gobierno de Canarias
Avenida de Anaga, 35 edif Servicios Mùltiples  -  ES 38001 – Sta. Cruz de Tenerife

De selvstyrende regioners websteder:
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
and
http://www.igsap.map.es/cia/ccaa/ccaa.htm

Den Ungarske Forbrugerbeskyttelsesmyndighed
Adresse: József krt. 6, HU-1088 Budapest
Tlf.: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Websted: www.nfh.hu


